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CARTILHA PARA PAIS
Rede pública de Nova York trabalha a informação como instrumento
para envolver famílias de alunos no processo educacional

No primeiro dia de aula,
cerca de 1,075 milhão de
alunos da rede pública de

Nova York (EUA) voltaram para casa
com um livrinho de boas-vindas diri-
gido a seus pais e familiares. Além de
informações sobre as políticas educa-
cionais da cidade, os avanços
registrados no último ano letivo e as
metas para o que então se iniciava, A
Guidefor Parents and Families 2005-
2006 (Um Guia para Pais e Famílias
2005-2006) trazia extensa prestação
de serviços, com endereços e telefo-
nes de regiões e distritos, e o calendá-
rio completo, de 8 de setembro de
2005 (início das aulas) até 28 de ju-
nho de 2006 (último dia letivo), com
todos os feriados e datas de encontros
entre pais e professores.

O lema da atual gestão na área edu-
cacional, sob o comando do prefeito
republicano Michael Bloomberg,
reeleito em novembro, é "Colocando
as Crianças em Primeiro Lugar". A
constatação, no entanto, é de que se-
ria uma palavra de ordem vazia se não
houvesse um forte movimento em di-
reção às famílias dos alunos, de modo
a aproximá-las do sistema e a torná-
las co-responsáveis pela vida escolar
dos filhos. Na verdade, em primeiro
lugar vêm as famílias - e, em que pe-
sem as dificuldades criadas por uma
gigantesca rede de ensino (leia qua-
dro ao lado), as autoridades escolares
ao menos procuram erguer pontes que
os pais possam utilizar.

O chanceler (equivalente a secretá-
rio) do Departamento de Educação de
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Text Box
Fonte: Educação, ano 9, n. 104, p. 24-25, dez. 2005.



Nova York, Joel I. Klein, observa no
Guia 2004-2005 que os coordenadores
de famílias das escolas - profissionais
encarregados exclusivamente desse re-
lacionamento - fizeram 2 milhões de
contatos com pais durante o ano letivo
anterior, média de dois contatos por alu-
no. A mensagem de Klein tem o espíri-
to de prestação de contas da administra-
ção: ele informa que foram abertas, des-
de 2003, mais de 150 escolas secundá-
rias ao longo da cidade - todas de pe-
queno porte, de acordo com o modelo
adotado por Nova York - e que foram
reduzidos os índices de violência. Lá
como aqui, número de vagas e seguran-
ça são temas prioritários.

O Guia também se encarrega de
esclarecer os pais a respeito de mu-
danças no sistema, como a ex-
tensão a todas as escolas dos
currículos de leitura e matemá-
tica que vigoravam apenas nas
melhores unidades, a adoção de
mentores para os professores
iniciantes, a contratação de coaches
(espécie de supervisores de trei-
namento dos docentes) em lei-
tura e matemática, e o fim da
"promoção social" (aprovação
automática) na T série (que, an-
teriormente, já havia sido abolida na
3a e na 5a séries). Cada uma das dez
regiões passou a ter um coordenador
para alunos "talentosos e bem dota-
dos", que têm direito a programas es-
pecíficos de aperfeiçoamento.

O Código Disciplinar em vigor nas
escolas da cidade, lembra o Guia, está
à disposição de todos os interessados
em dez idiomas (o português não faz
parte da lista, que inclui coreano, rus-
so e bengali) e em braille. São apre-
sentadas também as três instâncias de
participação abertas aos pais: as As-
sociações Familiares de cada escola (o
equivalente, no papel, às nossas As-
sociações de Pais e Mestres), as Equi-
pes de Liderança Escolar (que reúnem

pais, a direção da escola e represen-
tantes do sindicato dos professores) e
os Conselhos de Educação, formados
por pais, estudantes e representantes
eleitos da comunidade (para cada um
dos 32 distritos escolares, para a edu-
cação especial e para o ensino médio).

As informações para pais não se
esgotam no Guia. O web site do De-
partamento de Educação de Nova York
mantém uma área exclusiva para as fa-
mílias, com informações sobre diver-
sos aspectos do sistema educacional,
desde o passo-a-passo para matrícula
dos filhos até questões curriculares, de
transporte, alimentação e saúde. •
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